
izlasi šito, mazais draudziņ*

*manuālis paredzēts tam, lai Tu, jaunais fizmat,
ātrāk iejustos fizmatu dzīvē

PAR FAĶI

Tavu jauno fakultāti sauc par Zeļļiem, Zelliju, 
faķi utml. Tā atrodas Zeļļu ielā 8 
(drīzumā Zeļļu 25).

Kā te nokļūt:
 Tuvākās sabiedriskās transporta 
pieturas, lai vizinātu savu ķermeni 
un mantas:

·  E. Smiļģa iela(   2 4 4z 7 8 21 25 38 39 55
) 238 244 263 270 271 N8 

Ar katru no šiem brīnumiem var aizbraukt uz centru.  
Rīgas Satiksmes karte: http://ej.uz/fizmatutransports1
· Aurora ( ) No šiem tikai puse ved uz centru. 25 44
RS karte: http://ej.uz/fizmatutransports2

ĒST
Visbiežāk lietotās fizmatu 

ēdnīcas ir Fizmatiņš (turpat
 faķī) un KultKafe (5 min 

gājienā no faķa. Jāiet cauri 
mājai blakus kojām).

STUDĒT
REGULĀRĀ SEZONA
Ja jau reiz stājies fizmatos, tev gan jau rūp 
kaut ko iemācīties. 

Ir paredzēts, ka tikpat laika, cik fakultātē, Tu velti katram kursam 
arī mājās. Senstudentu gudrība māca: “Jo regulārāk Tu mācies, jo
vieglāk Tev iet un labāk Tu iemācies. Tu varbūt domā, ka, izlasot
uzdevuma atbildi, Tu daudz ko iegūsti, bet tā nav. Tev tikai rodas 
ilūzija par izpratni, un tā var baigi aplauzties. Pareizais ceļš ir pildīt 
pašam. Ja netiec galā saviem spēkiem, pačeko uzdevuma atbildes 
vai nākamo soli un turpini lauzties. Tā notiek dižena un efektīva 
mācīšanās. Un neņem konfektes no svešiniekiem. Reizēm ir ļoti 
vērtīgi lauzīt galvas par problēmām kopā ar saviem biedriem.”
Katram kursam ir pieejami materiāli E-studijās: https://estudijas.lu.lv/. 
Ielogojies, un tur būs redzami Tavi kursi, līdz ar to arī materiāli. 
Ieteicams sekot līdzi – no tiem vari daudz iegūt.

Runājot par kursiem: tie sadalās A, B un C daļās. A daļa ir obligātie 
kursi. B daļas kursi ir saistīti ar izvēlēto nozari (fiziku, matemātiku 
vai optometriju) un tos izvēlas no piedāvātā saraksta, C daļas kursi 
ir nesaistīti ar izvēlēto novirzienu un tos izvēlas no visas universitātes. 
Par katra kursa nokārtošanu var saņemt noteiktu kredītpunktu skaitu.
Piemēram, par kursu ar 2 akadēmiskajām stundām nedēļā (katra 45 
min) var iegūt 2 kredītpunktus. Kopā semestrī jāsavāc 20 kredītpunktu.
Ir arī tāda lieta kā LU Informatīvā sistēma jeb LUIS: http://luis.lu.lv/. 
Tur var un vajag reģistrēties semestrim un kursiem. Iespējams 
pieteikties stipendijām, sportam, e-talonam un apskatīt, vai vēl neesi 
izmests no studijām. 

SESIJA
Sesija ir eksāmenu, ārkārtīgi efektīvas vielas apgūšanas un sabojātu 
attiecību laiks. Tas ir 4 nedēļu ilgs stresa posms divreiz gadā – janvārī 
un jūnijā – kura laikā tev jāpierāda pasniedzējiem, ka esi bagātinājis 
savu smadzeni ar viņu pasniegto vielu. Tas ļoti bieži notiek ar mutisku 
eksāmenu starpniecību jeb „izvelc biļeti, kādu laiku paraksti uz lapas, 
ko gribi teikt, ej to stāstīt”.

Sesijā mēdz ļaut tikt galā ar kontroldarbu vai tamlīdzīgdarbu parādiem, 
bet uz to ir drošāk nepaļauties.

TELPA
Lai ērti pamācītos starp lekcijām, ir divas telpas, kas Tevi iepriecinās - 
klusumā un ļoti produktīvi var ar savu kompīti pasēdēt bibliotēkas 
(Fizikas mājas 5. stāvs) lasītavā, kas gan ir ar ierobežotu darba laiku, 
vai arī tieši studentu vajadzībām atvēlētajā 114. klasē - tur var iet un 
mācīties jebkurā brīdī, ja sarunā ar sargu, pat visu pirmseksāmena nakti.

BRĪVLAIKI
Gadā ir 3 brīvlaiki: ~2 nedēļas ap Jauno gadu, 1 nedēļa pavasara vidū, 
8 nedēļas vasarā. Studiju kalendārs 
http://www.lu.lv/studentiem/studijas/kalendars/akademiskais/2015-2016/.
 

ATPŪSTIES
SPORTS
Universitātē diezgan lēti (17 eiro semestrī) var 
nodarboties ar dažādiem sporta veidiem 
http://www.lu.lv/sports/registresanas/studentiem/. 
Pašiem labākajiem, kas tiek LU komandā, iespējami
atvieglojumi ar studiju maksu. Zellijā ir pieejama 
sporta un svaru zāle bez maksas.

AURA
Fizmatiem ir superforšs un superlabs koris AURA. 
Ja Tev patīk dziedāt, mēģini tikt iekšā! 
http://korisaura.lv/ 

STUDENTU PADOME
Studentu padome ir fakultātes studentu vēlēts 25 
aktīvu cilvēku kopums, kas atrodas 111. telpā un 
pārstāv studentu intereses fakultātē, organizē 
dažādus interesantus pasākumus, kā arī pārstāv 
fizmatu intereses plašākā mērogā.

SVARĪGAS SEJAS

DEKĀNS
Leonīds Buligins. 
Fakultātes virspavēlnieks, 
parasti dzīvo F336. telpā 
(F – fizikas māja, tā 6. stāvīgā). 
Ar viņu būs jārunā par iedzīvošanos 
parādos, iešanu prom no fakultātes 
un tamlīdzīgām, 
globāli svarīgām lietām. Mēdz troļļoties.
leonids.buligins@lu.lv

NODAĻU VADĪTĀJI
Principā funkcionē kā attiecīgās 
nodaļas studentu uzticības personas.
 

FIZIKAS NODAĻA
Sandris Lācis. 
Uzturas F337. telpā. 
sandris.lacis@lu.lv

MATEMĀTIKAS NODAĻA 
Inese Bula.
 Uzturas 124.telpā. 
inese.bula@lu.lv

OPTOMETRIJAS UN REDZES ZINĀTNES NODAĻA 
Gunta Krūmiņa. 
Uzturas Torņakalna 
jaunajās telpās 
gunta.krumina@lu.lv

IZPILDDIREKTORS
Visvaldis Neimanis.
Atrodas 105. telpā, bieži 
aizņemts. Fakultātes atbildīgais. 
Zina, kas patvaļīgā brīdī
notiek jebkurā fakultātes stūrī. 
Ar viņu jāsaskaņo telpas 
pasākumiem, visādas
aparatūras utml.   

             

PIRMKURSNIEKA

   MANUALIS

Ā

*gribi zināt vēl kaut ko? 
tad atnāc papļāpāt ar mums uz 111.!

VISs*
Fizmati.lv


